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Doesburg, 17 januari 2022         
 
Toelichting op posten uit de jaarrekening 2021 
 
Opbrengsten 
Contributie 
Het jaar 2021 wordt afgesloten met 225 leden, die de basis leggen voor de contributie-inning 2022.  
In 2021 hebben zeven leden zich afgemeld, konden we dertien nieuwe leden inschrijven en hebben we helaas 
twee leden, die hun contributie 2021 na herhaaldelijke herinneringen niet hebben betaald, moeten royeren. 
 
Rente 
Betreft de vergoeding op de spaarrekening bij de SNS-bank. De rentevergoeding wordt helaas nog steeds lager.  
 
Legaten en giften 
Een klein aantal leden betaalt naast de jaarlijkse contributie ook aparte bedragen als gift. Ook zijn er personen 
die ons jaarlijks een donatie overmaken. Opvallend dat in 2021 relatief meer extra werd overgemaakt. 
 
Kosten 
Kosten ledenvergadering 
Helaas was door de corona-pandemie en daarmee gepaard gaande lockdown, het niet mogelijk om 
ledenvergaderingen te beleggen. 
 
Contributies en giften 
Bijdragen worden betaald aan een drietal verwante verenigingen of instellingen in de stad en streek, nl. Stad en 
Ambt Doesborgh, Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers en Erfgoedvereniging Heemschut. 
 
Snappenburg de Vriesprijs 
De kosten verbonden aan deze jaarlijkse prijs, uitgereikt aan het einde van de Open Monumentendag, worden 
besteed aan een bronzen plaquette, een ingelijste gravure van de stad Doesborgh en de (video)presentatie 
ervan. In 2018 zijn vijf penningen aangeschaft, die aan het desbetreffende jaar worden toegerekend. Daarom 
staat er ook een bedrag op de balans (nog voor een (1) penning, uit te reiken in 2022).  
In 2021 werd ook een eervolle vermelding aan een de eigenaren uitgereikt, waardoor de begroting iets werd 
overschreden. 
 
Open Monumentendag 
De meeste kosten neemt de gemeente Doesburg voor haar rekening. De kosten van een eenvoudig bedankje 
voor de deelnemers en vrijwilligers worden fiftyfifty door gemeente en vereniging betaald. 
 
Poortersdag 
Elk voorjaar is er een excursie naar interessante stad of steden of streek. In 2020 en ook in 2021 kon door de 
Corona-crisis helaas de Poortersdag niet doorgaan.  
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Blad Doesborgh Nieuws 
Vanaf 2017 wordt Doesborgh Nieuws in kleur gedrukt. De extra kosten die hieraan verbonden zijn, worden 
gedekt uit geplaatste advertenties. De opbrengst van de advertenties zijn verantwoord bij de ’opbrengsten”.  De 
hogere uitgaven ten opzichte van de begroting zijn volledig te wijten aan het extra en speciale nummer van 
Doesborgh Nieuws over gevelopschriften dat we kort voor de kerstdagen aan de leden konden uitreiken. 
 
Reserve en Subsidie (A. van Heekfonds en fonds Stadsherstel) 
De Stichting Stadsherstel Doesburg is per 2016 opgeheven. Volgens de statuten van deze stichting dient het 
resterende saldo bij opheffing (€ 4.000,-) te worden overgemaakt aan de Monumentenvereniging 15 april 1945. 
De aanwending van de gelden zal in de geest van Stichting Stadsherstel gebeuren. 
 
In 2021 is een bijdrage van € 350,- aan een eigenaar/bewoner uitbetaald vanuit het Anneke van Heekfonds, een 
toezegging vanuit 2020.  
 
Kosten ICT 
De kosten  hebben betrekking op onderhoud, beheer, aanpassingen en actualisering van de website.  
 
Bankkosten/betalingsverschillen 
Het aanhouden van bankrekeningen brengt kosten met zich mee.  
 
Verzendkosten 
De kosten (en overschrijding ten opzichte van het begrote bedrag) hebben betrekking op de verzendkosten (in 
2021 tweemaal) van Doesborgh Nieuws in het buitengebied van Doesburg en aan leden die niet in Doesburg 
wonen. De meeste enveloppen worden door vrijwilligers/bestuursleden rondgebracht. 
 
Bestuurskosten 
Vergoeding van de kosten die gemoeid zijn met het vrijwillig besturen van de vereniging, zoals bedankjes en 
afscheid van bestuursleden. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.  
 
Themabijeenkomsten 
In 2021 kon geen themabijeenkomst georganiseerd worden.  
 
Drukwerk 
De kosten hebben betrekking op het drukken van een ledenbericht met o.a. de mededeling van het in 2022 te 
realiseren project om op een viertal plaatsen fotopanelen van verdwenen monumenten te plaatsen.  
 
Projectkosten 
Het project ’fotopanelen verdwenen monumenten’ gaat in 2022 door. De opdracht kon aan de firma Lancat nog 
eind 2021 worden gegeven, nadat, naast Doesburgs Goed, de gemeente Doesburg ook De Gestichten Doesburg 
een bijdrage heeft toegekend. De totale kosten van het project worden geraamd op € 7.758,45, de totale 
toegekende bijdragen bedragen € 4.625,-. Het verschil draagt de Monumentenvereniging bij, deels ten laste van 
het Fonds Stadsherstel (€ 2.000,-) en deels (restant) ten laste van het eigen vermogen (€ 1.133,45). 
 
Crediteuren 
Het betreft een financiële verplichting uit 2020, wat door de betrokken persoon nog niet is opgevraagd. 
 
Resultaat 
2021 sluit af met een klein positief resultaat, gevolg van het niet kunnen doorgaan van een paar activiteiten, 
waardoor echter de financiële ruimte ontstond om het extra nummer van Doesborgh Nieuws binnen het totale 
budget uit te brengen. 
 
HvdM 


